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Förmaksflimmer  
– vanligare än vi trott

Förmaksflimmer är ingen akut 
livshotande sjukdom men ska 
behandlas för att minska risken 
för allvarliga komplikationer. 
Idag upptäcks allt fler och 
behandlingarna har också  
blivit allt bättre. 

Förmaksflimmer blir allt vanli-
gare. Till viss del beroende på att 
vi blir äldre men också att fler med 
problem faktiskt upptäcks genom 
bättre undersökningsmetoder och 
ett ökat medvetande om förmaks-
flimmer. Vanligast är det hos äldre 
personer och man räknar idag med 
att 15 procent av alla över 75 år har 
detta problem med hjärtat. Även 
hos unga som tränar finns en ökad 
risk men här krävs mer sällan nå-
gon behandling.

Mårten Rosenqvist, senior pro-
fessor vid institutionen för kliniska 
vetenskaper på Karolinska Insti-
tutet Danderyds Sjukhus, forskar 

kring förmaksflimmer och hur fler 
ska upptäckas.

– En tredjedel av de patienter vi 
upptäcker har förmaksflimmer har 
själva inte märkt av problemet. De 
visar inte de vanligaste symptomen 
men behöver ändå medicinering. 
Största risken med förmaksflim-
mer är att patienten drabbas av 
stroke, en risk som minskas radi-
kalt genom behandling med blod-
förtunnande medicin, säger Mårten 
Rosenqvist.

Trots dessa goda effekter av med-
icinsk behandling finns det fortfa-
rande patienter som inte får adek-
vat behandling. Det finns också 
stora regionala skillnader i landet 
när det gäller vilka åtgärder som 
vidtas. Något Mårten Rosenqvist 
påpekar måste förändras.

– Att drabbas av stroke är för-
färligt och kan i många fall alltså 
undvikas. Ett annat problem är att 
demens är 3-4 gånger vanligare hos 

dem med förmaksflimmer. Även 
här har vi dock sett att blodförtun-
nare verkar minska risken för ut-
veckling av demens, säger Mårten 
Rosenqvist.

Övervikt och alkohol ökar risken
Störst risk att drabbas av förmaks-
flimmer har personer med exem-
pelvis övervikt, diabetes, problem 
med sköldkörteln men även alkohol 
kan trigga igång ett förmaksflim-
mer. De vanligaste och tydligaste 
symptomen är hög och oregelbun-
den puls, dålig ork, trötthet och and-
nöd. I vissa fall kan en attack vara 
kortvarig och i andra fall sträcka sig 
över timmar och dagar.

Vilka är då rekommendationerna 
för den som har dessa symptom?

– Ta kontakt med din vårdcen-
tral. Ofta kan man, ganska snabbt, 
genom olika typer av EKG-registre-
ring, bedöma vad som är orsaken 
till dina symptom. ■

Av Ola Hanson

När Susanne Barkvik drabbades av artros kom hon till insikten att 
hon måste ta tag i sin hälsa. Tack vare det är hon idag näringsrådgi-
vare och HRV-coach. Med HRV-träning lär man sig andnings och fo-
kuseringsövningar som skapar balans i det autonoma nervsystemet. 

– Med HRV-träning kan vi förändra vårt beteendemönster och lära 
oss att fokusera på det som går att ändra, säger Barkvik.

Andas för livet
Under HRV-träning placeras en sensor i ena örsnibben och en  
tillhörande mobil-app mäter och visualiserar din puls och andning 
relaterat till din upplevelse. Meto-
den används för alla nivåer av stress 
men rekommenderas särskilt när 
man upplever ett starkt stressymp-
tom med fysiska problem som högt 
blodtryck, sömnsvårigheter och ång-
est. När stressen blir ett konstant 
tillstånd tycker Susanne att man bör 
göra något åt det. 

– Avsätt tid till dit eget välbefinnan-
de innan det orsakar hälsoproblem. 
Det kan bli den största gåvan du  
någonsin kommer att ge dig själv.

Rätt andning gör hela skillnaden

Drar du någonsin ner luften så långt ner i lungorna som det 
går? Sättet du andas påverkar både kroppen och din mentala 
hälsa. Vid stress blir andningen snabb och du behöver komma 

ner i varv. Hur? Ta ett djupt andetag, det finns hjälp att få.

Digitalhälsan erbjuder 5 gratis coachningssessioner 
vid köp av HRV sensor. Sänd intresseanmälan till: 
susanne.barkvik@digitalhalsan.se eller läs mer på 
www.digitalhalsan.se 
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